ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 19ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 231/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 10935/3-7-20
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για
προµήθεια γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής συνολικού προϋπολογισµού 14.240,42 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24% της µε αριθµ. 8204/3-06-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 άρθρ.1περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και
διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους
υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και
προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του
∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Βάσει της 195/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής
ύλης ∆ήµου Λευκάδας, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
συνολικού προϋπολογισµού 14.240,42 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε
αριθµ. 8204/3-06-2020 διακήρυξη του διαγωνισµού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:
20PROC006827085).
Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό έξι (6) συµµετέχοντες.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνέταξε το από 19-06-2020 πρακτικό που αφορά στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το οποίο έχει ως εξής:
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«Στη Λευκάδα σήµερα στις 19-06-2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού
χαρτιού του ∆ήµου Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
3) ∆ρακάτου Μαρία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολογίας-Γεωπονίας, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθµ. 195/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την
αριθ. 01/2020 µελέτη της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθ. πρωτ. 8204/03-06-2020
διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 1027/11-06-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών
Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», Πατρών 117, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος, Α.Φ.Μ.
800615635, ∆.Ο.Υ. ΙΖ Κορίνθου και έλαβε αριθµό πρωτ. 9430/16-06-2020 και ώρα 15:01 µ.µ..
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
της εταιρείας «SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε.», Μενεκράτους 47, Τ.Κ. 11631, Ν. Κόσµος, Α.Φ.Μ. 095727616,
∆.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών και έλαβε αριθµό πρωτ. 9526/17-06-2020 και ώρα 12:48 µ.µ..
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
της επιχείρησης «ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», Πυθαγόρα 18, Τ.Κ. 56225, Εύοσµος Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.
035384550, ∆.Ο.Υ. ΙΖ Αµπελοκήπων και έλαβε αριθµό πρωτ. 9528/17-06-2020 και ώρα 12:50 µ.µ..
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Λ. ∆ηµοκρατίας 31, Μύρινα Λήµνου, Α.Φ.Μ. 800187440, ∆.Ο.Υ.
Μυτιλήνης και έλαβε αριθµό πρωτ. 9529/17-06-2020 και ώρα 12:52 µ.µ..
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
της επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ», Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, Α.Φ.Μ. 047789138, ∆.Ο.Υ.
Αγρινίου, και έλαβε αριθµό πρωτ. 9638/18-06-2020 και ώρα 11:30 π.µ..
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
ης
της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», 8
Μεραρχίας-έναντι ∆ΕΗ, Τ.Κ. 31100-Λευκάδα Α.Φ.Μ.
301379117, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας και έλαβε αριθµό πρωτ. 9722/19-06-2020 και ώρα 08:49 π.µ..
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το
Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και αφού ενηµερώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά, δήλωσε ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και αρχίζει η διαγωνιστική διαδικασία.
Καταχωρήθηκαν οι προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των κυρίως φακέλων των προσφορών και
διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων συµφωνούν µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην µονογραφή και σφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων και κατόπιν προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση µε την σειρά υποβολής
τους:
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής
προσφοράς στο διαγωνισµό προχώρησε στην αποσφράγισή του όπου εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς
βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης. Επίσης ο κυρίως φάκελος
συνοδεύονταν από κουτί µε την ένδειξη «∆είγµατα».
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την
παρ. 2.4.3.1. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
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σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Επιπλέον των όσων ορίζονται στη διακήρυξη βρέθηκαν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Φωτοαντίγραφο καταστατικού της εταιρείας.
- Γενικό πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Κορινθίας.
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Επιµελητήριο Κορινθίας.
- Βεβαίωση σύστασης και δραστηριότητας της εταιρείας από το Επιµελητήριο Κορινθίας.
- Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα από το Επιµελητήριο Κορινθίας.
- Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001:2015.
- Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ISO 14001:2015.
- Υπεύθυνες δηλώσεις περί αποδοχής τήρησης όλων των όρων της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου,
δέσµευσης ισχύος χρόνου προσφοράς για έξι µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, δήλωσηςβεβαίωσης ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο διαγωνισµό είναι απολύτως αληθή και ακριβή.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά, µε αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών για τις οµάδες Α και Β της µελέτης του
∆ήµου Λευκάδας.
β. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού EN ISO 9001:2015 για την εταιρεία Mondi scp.
γ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού EN ISO 14001:2015 για την εταιρεία Mondi scp.
δ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007 για την εταιρεία Mondi scp.
ε. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού PEFC ST 2002:2013 και PEFC ST 2001:2008 για την εταιρεία Mondi scp.
στ. Φωτοαντίγραφο εγγράφου της εταιρείας Mondi scp για τις τεχνικές προδιαγραφές που πληροί το προσφερόµενο
φωτοτυπικό χαρτί Xerox Performer.
Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των προσφερόµενων δειγµάτων, για τις Οµάδες Α και Β, σύµφωνα
µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη µελέτη του ∆ήµου και διαπίστωσε τα εξής:
Για την Οµάδα Α καταγράφηκαν οι εξής αποκλίσεις:
α. Η προσφερόµενη διορθωτική ταινία (Α/Α 19 στη µελέτη), τύπου Paper-Ex, έχει διαστάσεις 5mm χ 6m σε αντίθεση
µε τη µελέτη που απαιτεί 4,2mm χ 6m.
β. Οι προσφερόµενοι σελιδοδείκτες (Α/Α 56 στη µελέτη), τύπου Info, έχουν διαστάσεις 12 χ 44mm σε αντίθεση µε τη
µελέτη που απαιτεί 12 χ 45mm.
Επίσης στην αναλυτική τεχνική προσφορά της επιχείρησης αναφέρεται διάσταση 12 χ 48mm.
γ. Το προσφερόµενο στυλό διαρκείας (Α/Α 57 στη µελέτη), τύπου Next, είναι µικρότερο σε διαστάσεις συγκρινόµενο
µε το προτεινόµενο στυλό τύπου Bic, µε αποτέλεσµα να έχει και λιγότερο περιεχόµενο µελανιού στο σωληνάριό του.
δ. Οι προσφερόµενοι συνδετήρες εγγράφων (Α/Α 58 & 59 στη µελέτη), τύπου Romaclip, είναι αρκετά εύκαµπτοι, δεν
έχουν την δέουσα πρόσφυση στα έγγραφα και δεν είναι στιβαροί όπως οι προτεινόµενοι από την µελέτη τύπου
Veto.
Για την Οµάδα Β:
Προσφέρθηκε φωτοτυπικό χαρτί τύπου Xerox Perfomer το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του
∆ήµου.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε:
α. Απορρίπτει την προσφορά για τα είδη (γραφική ύλη) της Οµάδας Α΄ επειδή τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών,
όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω (Α/Α 19, 56, 57, 58 & 59), παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της µελέτης και σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6. θ) της διακήρυξης «Λόγοι απόρριψης προσφορών»
ορίζεται ρητά ότι απορρίπτεται προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται
από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης.
β. Κάνει δεκτή την προσφορά για το είδος (φωτοτυπικό χαρτί) της Οµάδας Β’.

SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε.
Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής
προσφοράς στο διαγωνισµό προχώρησε στην αποσφράγισή του όπου εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς
βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης. Επίσης ο κυρίως φάκελος
συνοδεύονταν από κουτί µε την ένδειξη «∆είγµατα».
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Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την
παρ. 2.4.3.1. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά µε περιγραφή για το προσφερόµενο είδος-φωτοτυπικό χαρτί της Οµάδας Β’ της µελέτης.
β. Φωτοαντίγραφο εγγράφου µε τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοτυπικού χαρτιού, τύπου Rey Copy, στην Αγγλική
γλώσσα.
γ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001:2015 προς την εταιρεία παραγωγής του φωτοτυπικού χαρτιού ZAO
International Paper, στην Αγγλική γλώσσα.
δ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ISO 14001:2016 (ISO 14001:2015) προς την εταιρεία παραγωγής του
φωτοτυπικού χαρτιού ZAO International Paper, στην Αγγλική γλώσσα.
Τα ανωτέρα υποβληθέντα έγγραφα (β),(γ),(δ) είναι επιπλέον των όσων απαιτούνται από την διακήρυξη και τη µελέτη
και δεν µπορούν να αξιολογηθούν. Ένας επιπλέον λόγος που δεν µπορούν να αξιολογηθούν είναι ότι δεν είναι
µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα και δεν είναι επικυρωµένα από δικηγόρο.
Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε το κατατεθέν δείγµα φωτοτυπικού χαρτιού, τύπου Rey Copy, το οποίο πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του ∆ήµου.
Η Επιτροπή οµόφωνα κάνει δεκτή την προσφορά για το είδος (φωτοτυπικό χαρτί) της Οµάδας Β’.
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ιαπιστώθηκε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς δεν συνοδεύονταν από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι δεν είναι ουσιαστικός λόγος απόρριψης της προσφοράς καθότι τα στοιχεία
που απαιτούνται να αναγράφονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς περιέχονται έξω από τον κυρίως φάκελο της
προσφοράς.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς και διαπίστωσε ότι εντός του κυρίως
φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Επίσης ο κυρίως φάκελος συνοδεύονταν από κουτί µε την ένδειξη «∆είγµατα».
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την
παρ. 2.4.3.1. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά, µε αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών για τις οµάδες Α και Β της µελέτης του
∆ήµου Λευκάδας.
β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «Θα είµαστε σε θέση να προσκοµίσουµε τα προσφερόµενα µε α/α
51 (ντοσιέ σεµιναρίου µε κλιπ για χαρτί µεγέθους Α4) και α/α 56 (σελιδοδείκτες µίνι, σετ 5 χρωµάτων σε µπλοκ, µε
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δυνατότητα γραφής επάνω τους, ανθεκτικοί, 25 φύλλα ανά χρώµα, διάσταση 12χ45mm) σε περίπτωση
κατακύρωσής µας.
γ. Φωτοαντίγραφο µε ασπρόµαυρες φωτογραφίες των δύο ειδών για τα οποία δεν προσκοµίστηκαν δείγµατα.
Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των προσφερόµενων δειγµάτων, για τις Οµάδες Α και Β, σύµφωνα
µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη µελέτη του ∆ήµου και διαπίστωσε τα εξής:
Για την Οµάδα Α καταγράφηκαν οι εξής αποκλίσεις:
α. Η προσφερόµενη διορθωτική ταινία (Α/Α 19 στη µελέτη), τύπου «Bahang Correction Tape», έχει διαστάσεις 5mm
χ 6m σε αντίθεση µε τη µελέτη που απαιτεί 4,2mm χ 6m.
β. Το προσφερόµενο ξύλινο µολύβι (Α/Α 41 στη µελέτη), τύπου 6080 HB, έχει στην κορυφή του γόµα σε αντίθεση µε
τη µελέτη που απαιτεί χωρίς γόµα.
γ. Οι προσφερόµενοι συνδετήρες εγγράφων (Α/Α 58 & 59 στη µελέτη), τύπου Paper Clips Spinacze Biurowe & Zpaper clips αντίστοιχα, είναι αρκετά εύκαµπτοι, δεν έχουν την δέουσα πρόσφυση στα έγγραφα και δεν είναι στιβαροί
όπως οι προτεινόµενοι από την µελέτη τύπου Veto.
Για την Οµάδα Β:
Προσφέρθηκε φωτοτυπικό χαρτί τύπου «ΙΚ Copy Paper» το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
του ∆ήµου.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε:
α. Απορρίπτει την προσφορά για τα είδη (γραφική ύλη) της Οµάδας Α΄ για τους παρακάτω λόγους:
- Επειδή τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών γραφικής ύλης, όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω (Α/Α 19, 41, 58
& 59), παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µελέτης και σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6. θ) της
διακήρυξης «Λόγοι απόρριψης προσφορών» ορίζεται ρητά ότι απορρίπτεται προσφορά η οποία παρουσιάζει
ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
- Επειδή για τα προσφερόµενα είδη γραφικής ύλης µε Α/Α 51 (ντοσιέ σεµιναρίου µε κλιπ για χαρτί µεγέθους Α4) και
Α/Α 56 (σελιδοδείκτες µίνι, σετ 5 χρωµάτων σε µπλοκ, µε δυνατότητα γραφής επάνω τους, ανθεκτικοί, 25 φύλλα ανά
χρώµα, διάσταση 12χ45mm) δεν κατατέθηκαν δείγµατα κατά παράβαση του όρου των τεχνικών προδιαγραφών της
µελέτης που ορίζει ότι: Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει δείγµα για τα ανωτέρω είδη στα οποία
αναγράφεται η ένδειξη «ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ») καθώς και της παρ. 2.4.6. θ) της διακήρυξης όπου ορίζεται ρητά
απορρίπτεται προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
β. Κάνει δεκτή την προσφορά για το είδος (φωτοτυπικό χαρτί) της Οµάδας Β’.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής
προσφοράς στο διαγωνισµό προχώρησε στην αποσφράγισή του όπου εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς
βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Επίσης ο κυρίως φάκελος συνοδεύονταν από κουτί µε την ένδειξη «∆είγµατα».
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την
παρ. 2.4.3.1. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά µε τεχνικές προδιαγραφές και αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών για τις
οµάδες Α και Β της µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας.
β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «Είµαστε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι, τα αποσπάσµατα
των ποινικών µητρώων µας είναι λευκά, τέλος τα συγκεκριµένα προϊόντα διαθέτουν CE και δεν περιέχονται στο
Παρατηρητήριο Τιµών, επίσης αποδεχόµαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσης διακήρυξης.
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Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των προσφερόµενων δειγµάτων, για τις Οµάδες Α και Β, σύµφωνα
µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη µελέτη του ∆ήµου και διαπίστωσε τα εξής:
Για την Οµάδα Α καταγράφηκαν οι εξής αποκλίσεις:
α. Η προσφερόµενη διορθωτική ταινία (Α/Α 19 στη µελέτη), τύπου «d.rect office Correction Tape», έχει διαστάσεις
5mm χ 8m σε αντίθεση µε τη µελέτη που απαιτεί 4,2mm χ 6m.
β. Το προσφερόµενο ξύλινο µολύβι (Α/Α 41 στη µελέτη) έχει στην κορυφή του γόµα σε αντίθεση µε τη µελέτη που
απαιτεί χωρίς γόµα.
γ. Οι προσφερόµενοι σελιδοδείκτες (Α/Α 56 στη µελέτη), τύπου «deli», έχουν διαστάσεις 12 χ 43mm και 20 φύλλα
ανά χρώµα σε αντίθεση µε τη µελέτη που απαιτεί 12 χ 45mm και 25 φύλλα ανά χρώµα.
δ. Οι προσφερόµενοι συνδετήρες εγγράφων (Α/Α 58 & 59 στη µελέτη), τύπου «Yanda», είναι αρκετά εύκαµπτοι, δεν
έχουν την δέουσα πρόσφυση στα έγγραφα και δεν είναι στιβαροί όπως οι προτεινόµενοι από την µελέτη τύπου
Veto.
Επίσης στην αναλυτική τεχνική προσφορά της επιχείρησης αναφέρεται διάσταση 12 χ 45mm και 25 φύλλα ανά
χρώµα, τύπου Metron.
Για την Οµάδα Β:
Προσφέρθηκε φωτοτυπικό χαρτί τύπου «Metron» το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του
∆ήµου.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ
Ο.Ε. η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε:
α. Απορρίπτει την προσφορά για τα είδη (γραφική ύλη) της Οµάδας Α΄ για τους παρακάτω λόγους:
- Επειδή τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών γραφικής ύλης, όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω (Α/Α 19, 41,
56, 58 & 59), παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µελέτης, σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6. θ)
της διακήρυξης «Λόγοι απόρριψης προσφορών» όπου ορίζεται ρητά απορρίπτεται προσφορά η οποία παρουσιάζει
ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
β. Κάνει δεκτή την προσφορά για το είδος (φωτοτυπικό χαρτί) της Οµάδας Β’.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
∆ιαπιστώθηκε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς δεν συνοδεύονταν από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι δεν είναι ουσιαστικός λόγος απόρριψης της προσφοράς καθότι τα στοιχεία
που απαιτούνται να αναγράφονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς περιέχονται έξω από τον κυρίως φάκελο της
προσφοράς.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς και διαπίστωσε ότι εντός του κυρίως
φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν δύο σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και
«Οικονοµική Προσφορά» καθώς και φάκελος µε την ένδειξη «∆είγµατα» κατά παράβαση της παρ. 2.4.2.3. της
διακήρυξης όπου ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει ένας επιπλέον σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά».
Επίσης ο κυρίως φάκελος συνοδεύονταν από κουτί µε την ένδειξη «∆είγµατα».
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στην µελέτη του ∆ήµου και συγκεκριµένα στο άρθρο 2 της «Συγγραφής Υποχρεώσεων»
ορίζεται ότι η προσφορά θα περιέχει δύο σφραγισµένους υποφακέλους: α) Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής/Τεχνική Προσφορά & β) Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά».
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ της διακήρυξης που προβλέπει
κατάθεση τριών σφραγισµένων φακέλων και της µελέτης του ∆ήµου που προβλέπει δύο φακέλους και επειδή
υπάρχει πιθανότητα η Τεχνική Προσφορά να βρίσκεται εντός του Φακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
οµόφωνα αποφάσισε µην απορρίψει την προσφορά την επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ» και να
προχωρήσει στην αποσφράγιση του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και διαπίστωσε ότι εντός του
φακέλου βρέθηκαν τα εξής:
-Tο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
- Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι «είµαι σε θέση κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά
και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δίνει την συγκατάθεση στο ∆ήµο Λευκάδας για πρόσβαση στα δικαιολογητικά των
πληροφοριών που περιέχονται στο ΤΕΥ∆.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα µέρη I-IV του ΤΕΥ∆ είναι ακριβή και ορθά και έχει πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σιβαρών ψευδών δηλώσεων.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε τα έγγραφα που βρέθηκαν στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
αποφάσισε οµόφωνα να απορρίψει συνολικά την προσφορά της επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ»
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επειδή δεν κατέθεσε φάκελο τεχνικής προσφοράς κατά παράβαση της παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης και ειδικότερα
στα οριζόµενα της παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης όπου ρητά ορίζεται ότι: «Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα Α΄
της ∆ιακήρυξης. Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να περιγράφει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του µε τη
µεγαλύτερη ακρίβεια όπου αυτό είναι εφικτό, τα προσφερόµενα είδη της οµάδας που συµµετέχει (εµπορική
ονοµασία, κατασκευαστής προϊόντος, χώρα προέλευσης, κ.λπ.)».
Σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6. θ) της διακήρυξης «Λόγοι απόρριψης προσφορών» ορίζεται ρητά ότι απορρίπτεται
προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
Ο σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα παραδοθεί στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
προκειµένου να επιστραφεί.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής
προσφοράς στο διαγωνισµό προχώρησε στην αποσφράγισή του όπου εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς
βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης. Επίσης ο κυρίως φάκελος
συνοδεύονταν από κουτί µε την ένδειξη «∆είγµατα».
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την
παρ. 2.4.3.1. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών για τις οµάδες Α και Β της µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας που
συµφωνούν µε τους όρους της µελέτης.
Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των προσφερόµενων δειγµάτων (γραφικής ύλης) για την Οµάδα Α
και διαπίστωσε ότι συµφωνούν µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη µελέτη του ∆ήµου
και πληρούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι αξιόπιστα και πλήρως αποδεκτά.
Για την Οµάδα Β προσφέρθηκε φωτοτυπικό χαρτί τύπου Inacopia το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης του ∆ήµου.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφορά της επιχείρησης
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και για τις δύο Οµάδες (Α & Β) του διαγωνισµού διότι τόσο τα δικαιολογητικά
συµµετοχής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα δείγµατα πληρούν τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του
∆ήµου.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφάσισε, λόγω µεγάλου όγκου των δικαιολογητικών των προσφορών και επειδή έχει
λήξει το ωράριο εργασίας, να συνεχίσει την διαγωνιστική διαδικασία µε την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές, την
προσεχή Τετάρτη 24-06-2020 και ώρα 11:00 π.µ. στον ίδιο χώρο.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω…»
Ακολούθως µε το από 24-06-2020 πρακτικό αξιολόγησης γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική επιτροπή για την
ης
ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», 8 Μεραρχίας-έναντι ∆ΕΗ, Α.Φ.Μ. 301379117, ∆.Ο.Υ.
Λευκάδας, ως προσωρινής αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Α΄(Γραφική ύλη) και την της επιχείρησης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Λ. ∆ηµοκρατίας 31, Μύρινα Λήµνου, Α.Φ.Μ. 800187440, ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης, ως προσωρινής
αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Β΄(Φωτοτυπικό χαρτί Α4)
Το πρακτικό έχει ως εξής:

7

«Στη Λευκάδα σήµερα στις 24-06-2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100
Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού
χαρτιού του ∆ήµου Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
3) ∆ρακάτου Μαρία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολογίας-Γεωπονίας, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθµ. 195/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την
αριθ. 01/2020 µελέτη της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθ. πρωτ. 8204/03-06-2020
διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 1027/11-06-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών
Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής, 9) το από 19-06-2020 πρακτικό της
σύµφωνα µε το οποίο η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω µεγάλου όγκου των δικαιολογητικών των προσφορών και
επειδή είχε λήξει το ωράριο εργασίας, 10) την ανάγκη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε την αποσφράγιση
και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων για τις αντίστοιχες Οµάδες (Α & Β) της µελέτης του ∆ήµου για τις οποίες οι προσφορές τους έγιναν
δεκτές στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού προχώρησε στην µονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο των
οικονοµικών προσφορών, κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές σύµφωνα µε τα παρακάτω:
ΟΜΑ∆Α Α΄ (Γραφική ύλη)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α/Α
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11

12

Περιγραφή Αγαθών
Ανταλλακτικά για στυλό Pilot µε πάχος
γραφής 0,7 χρώµατος µπλε
Ανταλλακτικά για στυλό Pilot µε πάχος
γραφής 0,7 χρώµατος κόκκινο
Αποσυρραπτικό χειρός µεταλλικό τύπου
τανάλια
Αριθµοµηχανή γραφείου, µε ευδιάκριτη
µεγάλη οθόνη 8 ψηφίων, µε διπλό
σύστηµα
τροφοδοσίας
(ηλιακό/µπαταρίας)
Αριθµοµηχανή γραφείου ρεύµατος
Κουτί Αρχειοθέτησης χάρτινο µε λοξή
γωνία (κουτί κοφτό)
Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων,
κίτρινα, 50χ40mm, σετ 3 µπλόκ των 100
φύλλων
Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων,
κίτρινα, 75χ75mm, 100 φύλλα/πακέτο
Χαρτάκια σηµειώσεων λευκά διαστ.
90χ90mm (κύβος)
Βάση για κύβους σηµειώσεων διάφανη
πλαστική
Βάση ηµερολογίου µεταλλική, σε µαύρο
χρώµα
Βάση σελοτεϊπ, βαριά-σταθερή, µε
δυνατότητα τοποθέτησης
σελοτέϊπ
διαστάσεων 19mmχ33mm

CPV

Μονάδα
µέτρησης

30192700-8

Τεµ.
Τεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ.
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Ποσότητα

Τιµή
µονάδος
χωρίς
ΦΠΑ (€)

Κόστος
(€)

10

1,20

12,00

5

1,20

6,00

3

2,00

6,00

3

15,90

47,70

2

90,00

180,00

40

1,05

42,00

50

0,55

27,50

150

0,33

49,50

60

1,50

90,00

4

1,20

4,80

2

4,00

8,00

5

2,30

11,50

26

Μολυβοθήκη από ανθεκτικό µεταλλικό
πλέγµα µε αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
διαστάσεων 10 cm ύψος x 9 cm
διάµετρο
(τουλάχιστον)
Βιβλίο
διεκπεραίωσης εγγράφων, διαστάσεων
17x25cm
Βιβλίο
διεκπεραίωσης
εγγράφων,
διαστάσεων 17χ25cm
Βιβλίο
πρακτικών,
100
φύλλων,
διαστάσεων 25χ35 cm
Γοµολάστιχα
λευκή,
πλαστική,
κατάλληλη για µολύβι, χωρίς να
µουτζουρώνει το χαρτί Kουτί 20 Tεµ
∆ιαχωριστικά πλαστικά Α4 για κλασέρ,
10 θεµάτων αριθµηµένα
∆ιαχωριστικά πλαστικά Α4 για κλασέρ,
10 θεµάτων µε χρώµατα
∆ιορθωτική ταινία, µε διαστάσεις ταινίας
4.2mmχ6m (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
∆ιορθωτικό
υγρό,
µε
άριστη
επικαλυπτικότητα,
να
στεγνώνει
αµέσως, περιεχόµενο 20 ml (ΜΕ
∆ΕΙΓΜΑ)
Ζελατίνες µε οπές, διαφανείς, µε
άνοιγµα στο πάνω µέρος, κατάλληλες
για αρχειοθέτηση σε ντοσιέ, διάσταση
Α4, σε συσκευασία των 100 τεµαχίων
πάχους 0,05mm. (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
Θήκη για κλειδιά, πλαστική, µε λευκή
ετικέτα
Καρφίτσες χρωµατιστές µε τετράγωνο
πλαστικό κεφάλι, σε κουτί των 100
τεµαχίων
Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε ετικέτα
στη ράχη, δύο κρίκων, µε µεταλλική
µπάρα στη βάση για µεγάλη αντοχή,
διαστάσεων Α4 4/32, σε διάφορα
χρώµατα
Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε ετικέτα
στη ράχη, δύο κρίκων, µε µεταλλική
µπάρα στη βάση για µεγάλη αντοχή,
διαστάσεων Α4 8/32, σε διάφορα
χρώµατα
Κόλλες αναφοράς Α4 ριγέ σε πακέτο
των 10 φύλλων 60γρ (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
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Κλιµακόµετρο

13
14
15

16
17
18
19

20

21
22

23

24

25

28

29

30
31

32

Κόλλα stick, κατάλληλη για χαρτί, σε
πλαστική συσκευασία, µε καπάκι που
βιδώνει 21 γραµµαρίων
Κόλλα ρευστή, γενικής χρήσης, µε
καπάκι που βιδώνει, σε σωληνάριο 20
ml
Κολλητική ταινία (σελοτέυπ) διαστάσεων
33mx15mm σε συσκευασίες (κουτί) των
10 τεµαχίων
Κολλητική ταινία σχεδίου (γαλακτούχα)
19x33
Κουτί από σκληρό χαρτόνι βαµµένο, µε
λάστιχα στις γωνίες, διαστάσεων
12χ35χ25 εκ., διάφορα χρώµατα

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

3

3,50

10,50

15

8,00

120,00

12

9,00

108,00

2

13,00

26,00

5

1,14

5,70

15

1,00

15,00

30

3,50

105,00

30

1,00

30,00

12

2,00

24,00

80

0,50

40,00

10

0,50

5,00

150

1,90

285,00

250

1,70

425,00

70

0,20

14,00

3

7,00

21,00

10

2,80

28,00

5

1,70

8,50

10

10,00

100,00

10

2,50

25,00

30

3,00

90,00

Τεµ.

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Tεµ.
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45

46

47

48

49
50
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Κουτί από σκληρό χαρτόνι βαµµένο, µε
λάστιχα στις γωνίες, διαστάσεων
8χ35χ25 εκ., διάφορα χρώµατα
Λάστιχα σε συσκευασία 1 κιλού, σε
διάφορα µεγέθη (µικρά)
Λάστιχα σε συσκευασία 1 κιλού, σε
διάφορα µεγέθη (µεγάλα)
Λάστιχα πλακέ ελάχιστης διαµέτρου 85
mm (Νο 13/5) συνολικού καθαρού
βάρους 1 κιλού (480 τµχ περίπου)
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος, µε µελάνι που
στεγνώνει πολύ γρήγορα, κατάλληλος
για γραφή στις περισσότερες επιφάνειες,
µε στρογγυλή µύτη µε πάχος γραφής
1.5mm-3mm, σε διάφορα χρώµατα
Μαρκαδόρος
φωσφορούχος
υπογράµµισης, µε εύρος γραφής 3,005,00mm, τύπος µύτης πλακέ από τσόχα,
σε διάφορα χρώµατα. (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
Μολύβι µηχανικό 0,7mm, να έχει
µεταλλικό κλίπ, µε µύτη που αποσύρεται
για την αποφυγή του σπασίµατος, σε
µαύρο χρώµα
Μολύβι µηχανικού σχεδίου 1mm, να έχει
µεταλλικό κλίπ, µε µύτη που αποσύρεται
για την αποφυγή του σπασίµατος, σε
µαύρο χρώµα
Μολύβι ξύλινο, χωρίς γόµα, µε πάχος
γραφής 2 mm (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ) σε Κουτί 12
Τεµ.
Μπαταρίες αλκαλικές, µεγέθους ΑΑ, σε
συσκευασία 4 τεµαχίων
Μπαταρίες αλκαλικές, µεγέθους ΑΑΑ, σε
συσκευασία 4 τεµαχίων
Ανταλλακτικές
Μύτες
µηχανικών
µολυβιών 0,7mm, σε συσκευασία 12
τεµαχίων
Ανταλλακτικές
Μύτες
µηχανικών
µολυβιών 1mm, σε συσκευασία 12
τεµαχίων
Ντοσιέ από χαρτόνι πρεσπάν, µε
λάστιχα στις άκρες, διαστάσεων 35χ26
cm σε διάφορα χρώµατα
Ντοσιέ αρχείου µε κορδόνια, χωρίς
αυτιά, από σκληρό χαρτόνι, χρώµατος
µπλε, διαστάσεων 25χ35 εκ.
Ντοσιέ,
χάρτινο
µε
πτερύγια,
διαστάσεων 35χ26 εκ., σε διάφορα
χρώµατα
Ντοσιέ πλαστικό µε διάφανο εξώφυλλο
και αδιάφανο οπισθόφυλλο, µε έλασµα
συγκράτησης εγγράφων, διαστάσεων
23χ31 εκ., σε διάφορα χρώµατα (ΜΕ
∆ΕΙΓΜΑ)
Ντοσιέ µε 4 κρίκους µεγέθους Α4
(21Χ29)
Ντοσιέ σεµιναρίου µε κλίπ για χαρτί
µεγέθους Α4 (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
∆ιακορευτής
(Περφορατέρ)
από
µέταλλο, µε οδηγό για ακρίβεια στο
τρύπηµα, µε δυνατότητα διάτρησης
τουλάχιστον 10 φύλλων

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Τεµ

30192700

Τεµ

30192700

Τεµ

30192700-8

10

3,00

30,00

11

7,00

77,00

4

7,00

28,00

5

7,00

35,00

20

1,60

32,00

20

1,00

20,00

7

3,60

25,20

7

3,50

24,50

15

5,00

75,00

10

4,80

48,00

5

4,80

24,00

2

1,00

2,00

2

1,00

2,00

1000

0,60

600,00

900

1,20

1.080,00

2000

0,30

600,00

100

0,30

30,00

15

1,94

29,10

15

1,46

21,90

6

7,50

45,00

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ

30192700-8

Tεµ

30192700-8

Tεµ

30192700-8

Tεµ

30192700-8

Tεµ

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.
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Πιάστρα µεταλλική, διάστασης 32mm,
σε µαύρο χρώµα κουτί των 12 τεµ. Κουτί
12 Τεµ.
Πιάστρα µεταλλική, διάστασης 41mm,
σε µαύρο χρώµα κουτί των 12 τεµ. Κουτί
12 Τεµ.
Βιβλίο Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 100
φύλλων, διαστάσεων 25χ35 cm
Σελιδοδείκτες µίνι, σετ 5 χρωµάτων σε
µπλόκ, µε δυνατότητα γραφής επάνω
τους, ανθεκτικοί, 25 φύλλα ανά χρώµα,
διάσταση 12χ45mm (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
Στυλό τύπου BIC µπίλιας, µε µέγεθος
µύτης 1 mm ή ισοδύναµο διαφόρων
χρωµάτων (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
Συνδετήρες εγγράφων µεταλλικοί τύπου
VETO,
ανοξείδωτοι,
πολύ
καλής
ποιότητας, Νο 5, 50mm, σε χάρτινη
συσκευασία των 100 τεµαχίων ή
ισοδύναµο (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
Συνδετήρες εγγράφων µεταλλικοί τύπου
VETO,
ανοξείδωτοι,
πολύ
καλής
ποιότητας, Νο 3, σε χάρτινη συσκευασία
των 100 τεµαχίων ή ισοδύναµο (ΜΕ
∆ΕΙΓΜΑ)
Ανταλλακτικά Σύρµατα Νο 126 (24/6) για
µηχανή συρραφής (Κουτί 1.000 Τεµ)
Ανταλλακτικά Σύρµατα Νο 64 για
µηχανή συρραφής (Κουτί 2.000 Τεµ)
Ανταλλακτικά Σύρµατα Νο 10 για
µηχανή συρραφής (Κουτί 1.000 Τεµ)
Συρραπτική µηχανή χειρός-τανάλια
τύπου Maestri Primyula, από µέταλλο,
µε δυνατότητα συρραφής έως 20 φύλλα,
να διαθέτει σύστηµα
αντιµπλοκαρίσµατος και να δέχεται
σύρµατα Νο 126 (24/6) ή ισοδύναµο
(ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
Συρραπτική µηχανή χειρός-τανάλια, από
µέταλλο, µε δυνατότητα συρραφής έως
20 φύλλα , να διαθέτει σύστηµα
αντιµπλοκαρίσµατος και να δέχεται
σύρµατα Νο 64 (ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑ)
Συρραπτικό βαρέως τύπου µεταλλικό
για 200-240 φύλλα
Ταινία συσκευασίας αυτοκόλλητη, από
PVC, διάφανη, διαστάσεων 50mmχ60m
Φάκελος
αλληλογραφίας
λευκός,
αρίστης ποιότητας, µε αυτοκόλλητη
ταινία στο πάνω µέρος, διαστάσεων
11,4χ22,9cm κλειστός
Φάκελος
αλληλογραφίας
λευκός,
αρίστης ποιότητας, µε αυτοκόλλητη
ταινία στο πλαϊ, διαστάσεων 16,20χ22,9
cm κλειστός
Φάκελος
αλληλογραφίας
λευκός,
αρίστης ποιότητας, µε αυτοκόλλητη
ταινία
στο
πλαϊ,
διαστάσεων
22,9χ32,4cm κλειστός
Φάκελος αλληλογραφίας µε φυσαλίδες
αρίστης ποιότητας, µε αυτοκόλλητη
ταινία στο πλαϊ, διαστάσεων 16χ23cm

30192700-8

Tεµ
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Tεµ

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

10

2,80

28,00

10

3,00

30,00

10

10,00

100,00

60

1,25

75,00

650

0,28

182,00

80

0,80

64,00

200

0,90

180,00

150

0,50

75,00

130

0,50

65,00

40

0,50

20,00

10

10,00

100,00

10

7,00

70,00

2

96,78

193,56

10

1,20

12,00

1300

0,06

78,00

2500

0,15

375,00

1000

0,10

100,00

20

0,50

10,00

Tεµ

30192700-8

Tεµ

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Τεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.
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κλειστός

71
72
73
74

Χάρακας πλαστικός διαφανής µήκους
30cm
Ψαλίδι γραφείου 15 cm
ΧΑΡΤΙ Plotter 80γρ ρολό λευκό
µεγέθους 0,914 X 45,7m .(ρολό)
ΧΑΡΤΙ Plotter 80γρ ρολό λευκό
µεγέθους 0,610 X 45,7m .(ρολό)

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Tεµ.

30192700-8

Τεµ

30192700-8

Τεµ

5

0,45

2,25

5

1,00

5,00

8

15,00

120,00

5

10,00

50,00

Καθαρή Αξία

6.734,21

Φ.Π.Α. 24%

1.616,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

8.350,42

ΟΜΑ∆Α Β΄ (Φωτοτυπικό χαρτί Α4)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α/Α
1

Περιγραφή Αγαθών
Χαρτί Φωτοτυπικό Α4, άριστης
ποιότητας, Βάρους 80gr+pluw/m2 ,
διάστασης 21Χ29,7 εκ. (µε δείγµα
τύπου «Inacopia», πακέτο των
500 φύλλων)

CPV

30192700-8

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

∆εσµίδα

1250

Ενδεικτική
Τιµή
µονάδος
χωρίς
ΦΠΑ (€)

3,50

Ενδεικτικό
Κόστος (€)

4.375,00

Καθαρή Αξία

4.375,00

Φ.Π.Α. 24%

1.050,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

5.425,00

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιµή
µονάδος
χωρίς
ΦΠΑ (€)

Ενδεικτικό
Κόστος (€)

1250

2,49

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Α/Α
1

Περιγραφή Αγαθών
Χαρτί Φωτοτυπικό Α4, άριστης
ποιότητας, Βάρους 80gr+pluw/m2 ,
διάστασης 21Χ29,7 εκ. (µε δείγµα
τύπου «Xerox Perfomer», πακέτο
των 500 φύλλων)

CPV

30192700-8

Μονάδα
µέτρησης

∆εσµίδα

3.112,50

Καθαρή Αξία

3.112,50

Φ.Π.Α. 24%

747,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

3.859,50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε.

Α/Α
1

Περιγραφή Αγαθών
Χαρτί Φωτοτυπικό Α4, άριστης
ποιότητας, Βάρους 80gr+pluw/m2

CPV

Μονάδα
µέτρησης

30192700-8

12

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιµή
µονάδος
χωρίς
ΦΠΑ (€)

1250

2,57

Ενδεικτικό
Κόστος (€)
3.212,50

, διάστασης 21Χ29,7 εκ. (µε
δείγµα τύπου «Rey Copy»,
πακέτο των 500 φύλλων)

∆εσµίδα
Καθαρή Αξία

3.212,50

Φ.Π.Α. 24%

771,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

3.983,50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α/Α
1

Περιγραφή Αγαθών
Χαρτί Φωτοτυπικό Α4, άριστης
ποιότητας, Βάρους 80gr+pluw/m2 ,
διάστασης 21Χ29,7 εκ. (µε δείγµα
τύπου «ΙΚ Copy Paper», πακέτο
των 500 φύλλων)

CPV

Μονάδα
µέτρησης

30192700-8

∆εσµίδα

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιµή
µονάδος
χωρίς
ΦΠΑ (€)

1250

2,94

Ενδεικτικό
Κόστος (€)

3.675,00

Καθαρή Αξία

3.675,00

Φ.Π.Α. 24%

882,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

4.557,00

Ενδεικτική
Τιµή
µονάδος
χωρίς
ΦΠΑ (€)

Ενδεικτικό
Κόστος (€)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.

α/α
1

Περιγραφή Αγαθών
Χαρτί Φωτοτυπικό Α4, άριστης
ποιότητας, Βάρους 80gr+pluw/m2 ,
διάστασης 21Χ29,7 εκ. (µε δείγµα
τύπου «Metron», πακέτο των 500
φύλλων)

CPV

Μονάδα
µέτρησης

30192700-8

∆εσµίδα

Ποσότητα

1250

2,439

3.048,75

Καθαρή Αξία

3.048,75

Φ.Π.Α. 24%

731,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

3.780,45

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 8204/03-06-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
2. την υπ’ αριθ. 01/2020 µελέτη της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας.
3. τις υποβληθείσες προσφορές.
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
5. το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής στο
σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της κάθε Οµάδας.
6. την ανάγκη προµήθειας γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας.
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
ης

1. Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», 8 Μεραρχίας-έναντι ∆ΕΗ, Α.Φ.Μ.
301379117, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινής αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Α΄(Γραφική ύλη) του υπ’
αριθ. πρωτ. 8204/03-06-2020 συνοπτικού διαγωνισµού του ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και από
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οικονοµική άποψη συµφέρουσα, προσφέροντας συνολική τιµή 6.734,21 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 8.350,42
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
2. Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Λ. ∆ηµοκρατίας 31, Μύρινα Λήµνου,
Α.Φ.Μ. 800187440, ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης, ως προσωρινής αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Β΄(Φωτοτυπικό
χαρτί Α4) του υπ’ αριθ. πρωτ. 8204/03-06-2020 συνοπτικού διαγωνισµού του ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης και από οικονοµική άποψη η χαµηλότερη, προσφέροντας συνολική τιµή 3.048,75 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και 3.780,45 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού.»
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος ψηφίζει λευκό.
Καταµετρήθηκαν έξι (6) ψήφοι, (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/19).
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
•
τις διατάξεις του Ν.4412/2016
•
τους όρους της υπ΄αριθ. 8204/3-06-2020 (Α∆ΑΜ: 20PROC006827085). ∆ιακήρυξης
•
τις αριθµ. 7369/22-05-2020(Α∆Α:6Ω∆7ΩΛΙ-ΙΝΕ & Α∆ΑΜ:20REQ006762654) και 7407/25-052020(Α∆Α:6ΤΩΙΩΛΙ-& Α∆ΑΜ:20REQ006762611)αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και τη βεβαίωση
του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης,
α
για την ύπαρξη διαθέσιµων ποσών, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1 του άρθρου 4 του Π∆
80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α-585, Α584.
•
τις από 19-06-2020 και 24-06-2020 γνωµοδοτήσεις της επιτροπής διαγωνισµού
•
τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση των από 19-06-2020 και 24-06-2020 Πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού
ης
Β. Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», 8 Μεραρχίας-έναντι ∆ΕΗ, Α.Φ.Μ.
301379117, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινής αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Α΄(Γραφική ύλη) του υπ’ αριθ. πρωτ.
8204/03-06-2020 συνοπτικού διαγωνισµού του ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα,
προσφέροντας συνολική τιµή 6.734,21 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 8.350,42 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Γ. Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Λ. ∆ηµοκρατίας 31, Μύρινα Λήµνου,
Α.Φ.Μ. 800187440, ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης, ως προσωρινής αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Β΄(Φωτοτυπικό χαρτί Α4) του
υπ’ αριθ. πρωτ. 8204/03-06-2020 συνοπτικού διαγωνισµού του ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και από οικονοµική
άποψη η χαµηλότερη, προσφέροντας συνολική τιµή 3.048,75 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 3.780,45 ευρώ µε Φ.Π.Α.
24%.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016.
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία
άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 231/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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